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เปิดเสน้ทางใหมท่ีไ่มซ่ า้ใคร เยอรมนัเหนอื 

โดยสายการบนิ SCOOT 
เบอรล์นิ เมอืงหลวงของประเทศเยอรมน ีทีไ่มเ่คยหลบัใหล  

เควดลนิบวรก์ เมอืงมรดกโลก เบรเมน เมอืงสีส่หายนกัดนตร ี

ฮมับรูก์ เมอืงทา่สดุหรหูรา  ลเูบ็ค ประตสููท่ะเลบอลตคิ 

ชเวรนิ เมอืงปราสาทรอ้ยยอดกลางทะเลสาบ ฟรเีดย ์1 วนัเต็มในกรงุเบอรล์นิ  

รายการทวัร ์
วนัแรก กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

15.30 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์L สายการบนิสกู๊ต 

(FlyScoot) เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ SCOOT ใชเ้ครือ่ง Boeing 787 Dreamliner จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกั

กระเป๋า 20 กก.ตอ่ทา่น (หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่) สายการบนิมี

บรกิารจ าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง (ราคาไมร่วมทวัรค์า่อาหารบนเครือ่งบนิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซือ้ทีน่ ัง่พเิศษเพิม่ 

Stretching Seat : ทีน่ั่งยดืขาแถวหนา้สดุ เทีย่วบนิละ 3,425 บาท 

Super Seat : ทีน่ั่งซึง่มพีืน้ทีด่า้นหนา้เกา้อีก้วา้งขึน้ (34-35นิว้) เทีย่วบนิละ 1,450 บาท  

ซือ้น า้หนกัเพิม่  

เพิม่ 5 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 1,450 บาท  

เพิม่ 10 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 2,175 บาท 

เพิม่ 15 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 2,975 บาท 

เพิม่ 20 กโิลกรัม ราคาเทีย่วบนิละ 3,700 บาท 

หมายเหต:ุ 

บตัรโดยสารไมส่ามารถอพัเกรดเป็น ScootPlus ไมส่ามารถขอคนืเงนิหากไมเ่ดนิทาง และไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หากมไิดซ้ือ้น ้าหนักลว่งหนา้ Scoot สงวนสทิธิค์ดิคา่น ้าหนักตามอตัราเคาทเ์ตอรเ์ชค็อนิ (กโิลกรัมละ 1,000 บาท) 

 

18.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเบอรล์นิ (Berlin) ประเทศเยอรมน ีโดย เทีย่วบนิที่ ีTR611  

21.50 น. ถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

 

 

วนัทีส่อง            สนามบนิเบอรล์นิ – ประตชูยั – เช็คพอยทช์ารล์ ี-  อสิตไ์ซต ์แกลลอรี ่– อเล็ก  

                        ซานเดอรพ์ลาทซ ์                                                                              (-/L/D) 

01.40 น. ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR734 



07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเบอรล์นิบนัเดนบวรก์ กรุงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมน ี(เวลาทียุ่โรปชา้

กวา่ประเทศไทย 6 ช ัว่โมงในฤดูหนาว)(กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัด

หมายเวลา) น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้  

 น าท่านเดนิทางสู่ตัวเมอืงของกรุงเบอรล์นิ แวะถ่ายรูปกับประตูบนัเดนบวรก์ (Brandenburg 

Gate)ประตสูญัลักษณ์ของเมอืง ดา้นบนเป็นรปูปัน้ของเทพแีหง่ชยัชนะสทีองเดน่ตระหงา่น จากนัน้

น าท่านชมเช็คพอยทช์ารล์ ี(Checkpoint Charlie) ซึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่าง

อเมรกิันและรัสเซยี เป็นจุดตรวจผ่านแดนในอดตีในยคุสงครามเย็น ทีก่ัน้ประชาชนชาวเยอรมัน 2 

ฝ่าย คอืฝ่ังเสรปีระชาธปิไตย (ฝ่ังตะวันตก) ทีฝ่่ายสัมพันธมติรดูแลอยู่ และฝ่ายคอมมวินสิต ์(ฝ่ัง

ตะวันออก) ซึง่ประเทศรัสเซยีดแูลอยู ่ตัง้โดยองคก์ารสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนือ (NATO: North 

Atlantic Treaty Organization) ซึง่เป็นองคก์ารทีฝ่่ายพันธมติรซึง่ปกครองเยอรมนีตะวันตกใน

ขณะนัน้  จุดตรวจผ่านแดน (Checkpoint Charlie) ค าว่า "Charlie" เป็นชือ่ใชเ้รยีกตัวอักษรในการ

สือ่สาร คอืตัวอักษร "C" ตามการสือ่สารวทิยขุององคก์รนาโต (NATO) หรอื องคก์ารสนธสิัญญา

แอตแลนตกิเหนอืน่ันเอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย น าท่านเทีย่วชมร่องรอยในประวัตศิาสตรแ์ห่งการปกครอง ทีแ่ยกเยอรมนีออกเป็นสองฝ่ังระหว่าง

ตะวันตกและออก ณ อสีตไ์ซด ์แกลลอรี ่(East Side Gallery) ร่องรอยของก าแพงเบอรล์นิ 

สถานทีแ่สดงฉากต่างๆทีเ่กดิจากการพลัดพรากของเหตุการณ์วันที ่13 สงิหาคม 1961 วันเริม่การ

สรา้งก าแพงทีม่คีวามยาวกว่า 100 ไมล ์สงู 4 เมตรถูกถ่ายทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจากศลิปินกว่า 

118 ทา่น บนซากก าแพงกวา่ 1,200 หลา ทีจ่ะบอกเล่าเรือ่งราวต่างๆแทนค าพูดทีไ่ดรั้บการยกยอ่ง

ว่า เป็นภาพเขยีนศลิปะที่ยาวที่สุดในโลก จากนัน้น าท่านเที่ยวชม อเล็กซานเดอรพ์ลาทซ ์

(Alexanderplatz) จัตรัุสขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยูใ่กล ้ๆ  กับแม่น ้าสปรแีละวหิารเบอรล์นิ นอกจากนัน้

ทีน่ี่ยังเป็นศูนยก์ลางขนสง่มวลชนในเบอรล์นิ รวมไปถงึยังเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง และเป็นจุดชมเมอืงที่

สวยงามอกีดว้ย เพราะฉะนัน้หากใครอยากจะชอ้ปป้ิงกอ่นเดนิทางกลบัเมอืงไทยตอ้งมาทีน่ี ่หรอืหาก

ใครไมช่อบการชอ้ปป้ิง ทีน่ี่ก็มทีัง้รา้นอาหารและคาเฟ่ใหไ้ดน่ั้งชลิล์ๆ  พรอ้มชมิอาหารเยอรมันแสน

อร่อยไปพรอ้มๆ กับการชมผูค้นทีเ่ดนิผ่านไปมา รวมถงึน่ังชมการแสดงของนักแสดงขา้งถนนไป

พรอ้มๆ กบัดืม่เบยีรเ์ยอรมนัแกว้โต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

พกัที ่ Leonardo Hotel Berlin City West ระดบั 4 ดาวในกรงุเบอรล์นิ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   กรงุเบอรล์นิ – เควดลนิบวรก์                                                                (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเควดลนิบวรก์ (Quedlinburg)  ระยะทาง 220 กม. เมอืงท่องเที่ยวที่

ตัง้อยู่ในเขตซัคเซน-อันฮัลท ์(Sachsen-Anhalt) เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของชนชาตเิยอรมันมา

ตัง้แต่ ค.ศ.919 เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามในเรื่องของความเก่าแก่ของตัวเมอืงเกา่ทีม่คีวาม

โดดเดน่ในเรือ่งของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน มอีาคารลกัษณะกรอบไมซุ้ง (Timber-Framed) 

ทีม่คีวามสวยงามมากกวา่ 1,300 หลัง ลวดลายของไมท้ีป่ระดับตัวอาคารสามารถจัดแบง่ยคุสมัยได ้

ถงึ 5 สมยั รวมไปถงึประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานของตวัเมอืง นอกจากนีเ้มอืงเควดลนิบวรก์ยงัเป็นเมอืง

การคา้ทีม่คีวามมัง่คั่งมาตัง้แตย่คุกลางอกีดว้ย เมอืงเควดลนิบวรก์ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย 

UNESCO ในปี ค.ศ 1994    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิเล่น เที่ยวชมจัตุรัสกลางเมอืง (Marktplatz) ใหท้่านไดช้มศาลาว่าการเมอืงหลังเก่า 

(Rathaus) โบสถป์ระจ าเมอืง (Collegiate Church of St. Servatius) จากนัน้เป็นชว่งเวลาอสิระให ้

ท่านไดเ้ดนิเล่นเทีย่วชมความสวยงามของเมอืงทีม่ขีนาดเล็กแต่แฝงไปดว้ยสิง่ทีน่่าสนใจมากมาย 

รวมไปถงึการเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ขนมรสเลศิ และผลไมส้ดๆ จากไร ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  พเิศษ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง ณ ภตัตาคาร Brauerei 

Ludde Quedlinburger Brauhaus บรรยากาศโรงเบยีรส์ดุคลาสสคิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พกัที ่ Schlosshotel Zum Markgrafen ระดบั 4 ดาวในเมอืงเควดลนิบวรก์ หรอื

เทยีบเทา่ บรรยากาศวงัโบราณสดุคลาสสคิ และ UNESCO Heritage Site ประกาศ

ขึน้ทะเบยีน ในปีค.ศ. 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่          เควดลนิบวรก์ – เบรเมน                                                                         (B/L/D) 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าคณะเดนิทางสูเ่มอืงเบรเมน (Bremen) ระยะทาง 261 กม. เมอืงหลวงของแควน้อสิระเบรเมน 
(State Free Hanseatic City of Bremen) เป็นแคว้นทีม่พีืน้ทีเ่ล็กทีส่ดุในเยอรมน ีเพยีง 400 ตาราง
กโิลเมตรเทา่นัน้ เป็นอกีหนึง่เมอืงทีม่คีวามส าคัญดา้นการคา้และเมอืงท่าของเยอรมนีตอนเหนือบน
ฝ่ังแมน่ ้าเวเซอร ์(Weser)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าคณะเที่ยวชมเมืองเบรเมน  เมืองเทพนิยายแห่งเยอรมนีตอนเหนือ  ชมมจัตุรัสมาร์คพลัซท ์

(Marktplatz) จัตรัุสทีย่ ิง่ใหญก่ลางเมอืง  ชมศาลาวา่การเกา่ (Town Hall) กอ่สรา้งขึน้เมือ่ประมาณ 

600 ปีก่อนเคยีงคู่กับกับรูปสลักหนิ Roland ถอืดาบแห่งความเทีย่งธรรมซึง่ไดช้ือ่ว่าเป็นผูพ้ทิักษ์

แหง่เมอืงเบรเมนและเป็นสญัลักษณ์ของเสรภีาพ UNESCO ขึน้บญัชอีาคารโบราณเหล่านี้เป็นมรดก

โลกเมือ่ค.ศ. 2004 ชมโบสถใ์หญ่สไตลโ์กธคิกลางเมอืง (St. Petri Dom) ชมอนุสาวรยีส์ ีส่หาย

แหง่เมอืงเบรเมน (The Bremen Town Musicians) อนุสาวรยีล์า หมา แมว และไก ่สัตวส์ีต่ัว

ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักรอ้งแห่งเมอืงเบรเมน  จนปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไปโดย

ปรยิาย ของฝากของทีร่ะลกึจากเมอืงนี้ลว้นมรีูปของสัตวส์ีต่ัวนี้ในรูปแบบต่างๆมากมาย จากนัน้มี

เวลาอสิระใหค้ณะไดเ้ดนิเล่น ชอ้ปป้ิงที ่ถนนบอทเคอรส์ตราซเซ่  (Böttcherstrasse)   สรา้ง

ขึน้ในตน้ศตวรรษที่ 20 ซึง่ถนนสายนี้ยังเป็นเพียงชุมชนที่อาศัยของคนงานท าถังไม ้จนกระทั่ง 



เศรษฐทีี่ร ่ารวยจากการน าเขา้กาแฟ (Ludwig Roselius) ไดท้ าการบูรณะตรอกสัน้ๆ แห่งนี้ให ้

กลายเป็นอาคารอฐิเผาแบบพืน้เมอืง ในศลิปะ Gothic ผสมผสานกับ Art Nouveau อาคารบนถนน

สายนี้ในปัจจุบันกลายเป็นถนนที่รวบรวมรา้นคา้ที่เนน้งานศลิป์ ภัตตาคารและพพิธิภัณฑเ์ล็กๆที่

น่าสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

พกัที ่ Maritim Hotel Bremen ระดบั 4 ดาวในเมอืงเบรเมน หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้   เบรเมน – ฮมับรูก์                                                                                 (B/L/-) 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเทีย่วชมยา่นชุนชมทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดของ เมอืงเบรเมน (Schnoor)  ชนุชนแรกทีก่อ่ตัง้ขึน้
กอ่นทีจ่ะสรา้งเมอืงเบรเมน สรา้งขึน้ในชว่งยคุกลางเป็นแหล่งอาศัยของชาวบา้นทีม่ฐีานะค่อนขา้ง
ยากจน ประกอบอาชพีหัตถกรรมและการประมง ค าว่าชนอร์ (Schnoor) แปลว่า String ใน
ภาษาอังกฤษ ซึง่แปลว่าเชอืก  ซึง่ทีม่าของชือ่ชมุชนนี้ มาจากงานหัตถกรรมทีช่าวบา้นคา้ขายกัน 
ซึง่จะใชเ้ชอืกเป็นสว่นประกอบ เชน่ อวนและแหจับปลา และบา้นทุกหลังก็จะน ามาวางขายจนถนน
ในย่านนี้เต็มไปดว้ยผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากเชอืก  น าท่านเดนิเล่นชมบา้นเรอืนทีส่วยงามและยังคง
อนุรักษ์ไวเ้ฉกเชน่ในอดตี  
ชมถนนทีแ่คบทีส่ดุในโลก ทีม่คีวามกวา้งเพยีงหนึง่ชว่งตัวคนเท่านัน้ มเีวลาอสิระใหท้่านไดเ้พลนิ
เพลนิไปกับความน่ารักของบา้นเรอืนในย่านนี้รวมไปถงึชอ้ปป้ิงซือ้ของ ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่

เมอืงฮมับูรก์ (Hamburg) ระยะทาง 126 กม.  เมอืงใหญ่อันดับสองของเยอรมนี ศูนยก์ลาง
ทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย น าท่านชมตลาดปลารมิทะเล (Fish Market) ตลาดปลาทีใ่หญ่ทีส่ดุในยุโรปสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1703 เดนิทางเขา้สูย่า่นใจกลางเมอืงทีม่จัีตุรัสทาวน์ฮอลลท์ีม่ไีวจั้ดงานเทศกาลส าคัญต่างๆ 



ของเมอืง  ชมศาลาวา่การ (City Hall) สถานทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วแทบทกุคนตอ้งมาเยอืน สรา้งดว้ยหนิ

ทรายและ ออกแบบสไตล์นีโอ-เรอเนสซองซ ์น าท่านเที่ยวชมย่านชอ้ปป้ิงของเมืองฮัมบูร์ก                  

อลัสเตอรอ์ารค์าเดน (Alsterarkaden) และ ถนนมองเคเบริก์ (Monckebergstrasse) ที่

ทอดยาวไปหาสถานรีถไฟกลางของเมอืงฮมับรูก์ ซึง่รวบรวมหา้งชือ่ดังของยโุรปและเยอรมน ีรวมไป

ถงึรา้นคา้แบรนดเ์นมอกีมากมาย นอกจากนี้เมอืงฮัมบูร์กยังไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นเมอืงทีร่ ่ารวยทีสุ่ดใน

เยอรมนีอกีดว้ย  นอกจากจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแลว้ สองขา้งทางของถนนสายนี้ยังมโีบสถเ์ซนตจ์า

คอบ (St. Jacob Church) และโบสถเ์ซนตเ์พตร ี(St. Petri Church) โบสถส์ าคัญของเมอืงและ

โบสถเ์ซนตน์โิคไล (St. Nikolai Church) 1 ใน 5 โบสถส์ าคัญ ทีถู่กท าลายชว่งสงครามโลกครัง้ที ่

2 แต่โบสถน์ี้เป็นแห่งเดียวทีไ่ม่ไดรั้บการฟ้ืนฟูขึน้ เพราะตอ้งการใหเ้ป็นเครือ่งเตอืนใจถงึความ

โหดรา้ยของสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

พกัที ่ Leonado City Hamburg North ระดบั 4 ดาวในเมอืงฮมับรูก์ หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่ก  ฮมับรูก์ – ลเูบ็ค – ชเวรนิ                                                                       (B/L/D) 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงลเูบ็ค (Lübeck)  ระยะทาง 67 กม. เมอืงทา่ทีส่ าคัญของประเทศเยอรมนีมี

ประวัตศิาสตรท์ีย่าวนาน สว่นหลักของเมอืงมสีภาพคลา้ยเกาะ ลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ ้า Trave สภาพ

บา้นเมอืงส่วนใหญ่สรา้งดว้ยอฐิแดงแบบสไตลโ์กธคิ น าท่านชมสัญลักษณ์ของเมอืง ประตูเมอืง

เกา่ (Holsteintor)  ซึง่มคีวามกวา้งของชอ่งทางเดนิระหว่าง 2 หอคอย ถงึ 3.5 เมตร และ 

UNESCO ไดข้ึน้ทะเบยีนมรดกโลกเมอืงปีค.ศ. 1987  และความเป็นเอกลักษณ์ของประตูเมอืงเกา่นี้

ท าใหใ้นทุกๆ ปีมีนักท่องเที่ยวมาชมเป็นจ านวนมาก   ชมโบสถ์ประจ าเมือง (Lübeck 

Cathedral) โบสถท์ีส่รา้งดว้ยอฐิแดงยคุแรกๆ เริม่สรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 1173 จากนัน้น าท่านชม 

Der Salzspeicher  (บา้น 6 หลงั) รมิแม่น ้า Trave เป็นอกีหนึง่แลนดม์ารก์ทีเ่ป็นทีน่ยิมของ

นักท่องเทีย่ว ในอดตีบา้นทัง้ 6 หลังนี้ใชเ้ป็นทีเ่ก็บเกลอืจากเมอืง Lüneburg (ทางตอนใตข้อง 

Hamburg) กอ่นสง่ขึน้เรอืไปขายยงัประเทศกลุม่ Scandinavia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงชเวรนิ (Schwerin) ระยะทาง 72 กม. อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางดา้นการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศ

เยอรมนี อีกทั ้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐเมคเคลนบูร์ก - ฟอร์พอมเมิร์น (Mecklenburg-

Vorpommern) รัฐทีต่ัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศเยอรมนี (ทางใตต้ดิกับกรุงเบอรล์นิ) และยัง

เป็นรัฐทีไ่ดรั้บการขนานามวา่เป็น "ดนิแดนหนึง่พันทะเลสาบ" อกีดว้ย นับว่าว่าป็นเมอืงท่องเทีย่วที่

ถกูลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสาบทีง่ดงามมาก โดยทะเลสาบทีใ่หญ่ทีส่ดุคอื ชเวรนิเนอรซ์ ีหรอื "ทะเล

สาบชเวรนิ" (Schweriner See) ทะเลสาบขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 60 ตารางกโิลเมตร น าท่าน
เขา้ชมความงดงามของปราสาทชเวรนิ (Schwerin Castle) หรอื "ปราสาทรอ้ยยอด" ซึง่เป็น

ปราสาทเกา่แกท่ีม่อีายหุลายรอ้ยปี สรา้งในศตวรรษที ่19 แตปั่จจบุนัถกูใชเ้ป็นอาคารรัฐสภา (State 

Parliament) โดยปราสาทนัน้ตัง้อยูบ่นเกาะในทะเลสาบชเวรนิ ไดรั้บสมญานามวา่ "นอยชวานชไตน์

แหง่เยอรมนตีอนเหนอื" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

พกัที ่ InterCity Hotel Schwerin ระดบั 4 ดาวในเมอืงชเวรนิ หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีเ่จ็ด  ชเวรนิ – ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลท – กรงุเบอรล์นิ                                                 (B/-/-)               

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่McArthurGlen Berlin Designer Outlet  ระยะทาง 199 กม. ศูนยร์วม
สนิคา้แบรนด์เนม และสนิคา้น าสมัย โดยเฉพาะสนิคา้  แบรนด์ที่ข ึน้ชือ่ในทวีปยุโรป อาท ิCK, 
Micheal Kors, G-Star Raw ,Tommy, Hugo,Birkenstock และอกีมากมาย เป็นเวลาอสิระใหท้่าน
เพลดิเพลนิไปกบัการเลอืกซือ้สนิคา้  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัเพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

บา่ย ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางกลับสูก่รุงเบอรล์นิ ระยะทาง 30 กม. น าท่านเทีย่วชมยา่นดดูมั 

(Kudamm) หรอืถนน Kurfürstendamm ย่าน ชอ้ปป้ิงทีข่ ึน้ชือ่ของกรุงเบอรล์นิ เรยีงรายไปดว้ย

รา้นสนิคา้แบรนดเ์นม อาท ิHermes, Louis Vuitton, Chanel , Valentino, Gucci , Prada รวมไป

ถงึแบรนดเ์สือ้ผา้ของยโุรปเชน่ Zara, H&M,Bershka, Adidas, Nike และอกีมากมาย  นอกจากนัน้

ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้เจา้ใหญข่องเยอรมน ีKaDeWe และ Europa Center รอใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้อ้ป

ป้ิงกนัอยา่งจใุจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น 

 ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดนิทางกลบ้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

พกัที ่ NH Hotel Berlin Ku’Damm ระดบั 4 ดาวใจกลางกรงุเบอรล์นิ หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

วนัทีแ่ปด  อสิระในกรงุเบอรล์นิ                                                                                (B/-/-)               

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระทอ่งเทีย่ว หรอื พกัผอ่น ทีก่รงุเบอรล์นิ ตามอธัยาศยั แบบเต็มวนั (ไมม่บีรกิาร

รถบสั และอาหาร) หวัหนา้ทวัรแ์นะน าวธิกีารเดนิทางเบือ้งตน้ ท ัง้นีท้า่นควรเตรยีม

ความพรอ้ม และวางแผนการเดนิทางล่วงหนา้กอ่นถงึวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชน์

สงูสดุของทา่น 

***แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วและกจิกรรมทีน่า่สนใจ*** 

พพิธิภณัฑเ์พอรก์ามอน (Pergamon Museum) 1 ใน 10 พพิธิภณัฑท์ีม่ยีอดสงูสดุในโลกและ
จัดแสดงไวไ้ดอ้ยา่งดเียีย่มจนน่าทึง่ มกีารสะสมคอลเลคชัน่ของมคี่าต่างๆ มวีหิารแท่นบชูาเทพเจา้
ซสุ ขนาดยกัษ์ในยคุกอ่นครสิตกาล ถกูขดุพบทีเ่มอืงเพอรก์ามอน ประเทศตุรก ีซึง่ในการขดุคน้พบ
วหิารแห่งนี้ไดม้นัีกโบราณคดชีาวเยอรมันร่วมอยู่ดว้ย ไดน้ าช ิน้ส่วนบางชิน้กลับมาเพื่อบูรณะและ
ประตดิประตอ่เสมอืนดั่งประกอบจิ๊กซอร ์และเขาใชเ้วลาถงึ 20 ปี และบรเิวณผนังของหอ้งรายลอ้ม
ไปดว้ยประตมิากรรมนูนสงู เป็นภาพทีเ่ล่าเรือ่งเกีย่วกับสงครามระหว่างเทพและยักษ์ ถอืว่าเป็นงาน
ศลิปะชิน้โบวแ์ดงทีร่วบรวมไวใ้นพพิธิภณัฑแ์หง่นี้ 
อาคารรฐัสภาเยอรมน ี(The German Bundestag) เป็นรัฐสภาแห่งสหพันธส์าธารณรัฐ
เยอรมนทีีต่ัง้อยูใ่นสว่นของอาคาร Reichstag ซึง่เป็นอาคารทีม่รีูปลักษณ์โดดเด่นและเป็นทีย่อมรับ
ในระดับนานาชาต ิโดมของ Reichstag Berlin สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1894 ตามรปูแบบอาคารทีไ่ดรั้บ
การสรา้งแบบจ าลองตาม Memorial Hall ของเมอืงฟิลาเดลเฟีย ซึง่อาคาร Reichstag ท าหนา้ที่
เป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาเยอรมัน และโดมกระจกรูปทรงกรวยทีต่ัง้อยู่เหนือหอ้งอภปิรายนัน้ จะสะทอ้น
แสงอยูต่รงกลางของอาคาร และเป็นตัวน าแสงเขา้ไปขา้งในตัวอาคาร Reichstag  ว่ากันว่าแสงที่
สะทอ้นนัน้สามารถชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานจากแสงธรรมชาตขิองอาคารไดเ้ลยทเีดยีว 
นอกจากนัน้แลว้ใครทีม่าเยีย่มชมทีน่ีส่ามารถเห็นภาพขณะด าเนนิการอภปิรายดา้นความยตุธิรรมของ
รัฐสภาดา้นลา่งไดส้ดๆ กนัอยา่งชดัเจน 
อนุสรณ์สถานการฆา่ลา้งเผา่พนัธุช์าวยวิ (The Memorial to the Murdered Jews of 
Europe)  สรา้งเพื่อร าลกึถงึชาวยวิผูบ้รสิุทธิก์ว่า 6 ลา้นคนที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยม ไรซ้ ึง่
มนุษยธรรม โดย อดอลฟ์ ฮติเลอร ์ผูน้ านาซ ีภายหลังทางรัฐสภาเยอรมนัไดจ้ัดตัง้อนุสรณ์นี้ข ึน้ โดย
จัดหาผูอ้อกแบบจากผูท้ี่ผ่านการเขา้แข่งขัน และผูช้นะคือ สถาปนิกจากนิวยอร์กชื่อ Peter 
Eisenman เขาไดอ้อกแบบใหพ้ืน้ที ่19,000 ตารางเมตร เป็นทีเ่ปิดโล่งทัง้กลางวันและกลางคนืนี ้
โดยการเทคอนกรตี 2,711 บล็อก ในความสงูทีไ่มเ่ทา่กนับนพืน้ทีท่ีม่คีวามเอยีงลาด จะไดม้องเห็น
บล็อกคอนกรีตลักษณะคลา้ยเป็นคลื่น เพือ่ตอ้งการสือ่ใหผู้ท้ีม่าเยีย่มชม ไดรั้บรูถ้งึชว่งเวลาของ
ความรูส้กึหวาดกลัวในความไมแ่น่นอน เหมอืนทีผู่บ้รสิทุธิช์าวยวิเหลา่นัน้ตอ้งพบเจอน่ันเอง 
สวนสตัวเ์บอรล์นิ (Berlin Zoological Garden) เป็นสวนสัตวแ์ห่งเบอรล์นิทีอ่ยูม่ายาวนานจน
ไดช้ือ่วา่เกา่ทีส่ดุในเยอรมนัทเีดยีว เพราะเปิดตัง้แตปี่ค.ศ. 1844  มชีือ่เสยีงทัง้ในแง่ความเกา่แก ่มี
สัตวจ์ านวนมากชนดิ อกีทัง้มสีัตวป่์าทีด่ทีีสุ่ดในโลกดว้ย สวนสัตวแ์ห่งนี้มพีืน้ทีก่วา้งขวางถงึ 40 
เฮกตาร ์มสีตัวน์านาชนดิประมาณ 1,380 สายพันธุ ์ภายในสวนสตัวแ์บง่เป็นโซนใหญ่ๆ  คอื สวนสตัว์
และพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
พกัที ่ NH Hotel Berlin Ku’Damm ระดบั 4 ดาวใจกลางกรงุเบอรล์นิ หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื 

วนัทีเ่กา้  กรงุเบอรล์นิ - สนามบนิเบอรล์นิ                                                              (B/-/-) 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิบนัเดนบวรก์ กรงุเบอรล์นิ 

10.50 น.     ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการสกูต๊ เทีย่วบนิ TR735 
 

วนัทีส่บิ  สนามบนิชางง ี– สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                  

05.45 น.     เดนิทางถงึสนามบนิชางง ีประเทศสงิคโ์ปร แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น.     ออกเดนิทางอกีครัง้ โดยเทีย่วบนิที ่TR606 

10.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิาร  

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 2,500 บาท/ทา่น 
ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วใน

ตา่งประเทศ ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8-10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้ประหยดัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนั 

 คา่วซีา่เยอรมนั  

 คา่รถบสัโดยสารปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

รายชือ่โรงแรม 

1. Leonardo Hotel Berlin City West หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

2. Schlosshotel zum Markgrafen หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

3. Maritim Hotel Bremen หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

4. Leonardo City Hamburg North หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

5. InterCityHotel Schwerin หรอืเทยีบเทา่ 1 คนื 

6. NH Hotel Ku’Damm Berlin หรอืเทยีบเทา่ 2 คนื  

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุในรายการ    

 คา่อาหารทัง้หมด 16 มือ้ ตามรายการทีร่ะบใุนรายการ  (มือ้เชา้ 7 มือ้ มือ้กลางวัน 5 มือ้ มือ้เย็น 4 มือ้)   

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางวงเงนิท่านละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตาม

เงือ่นไขกรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท ส าหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท ส าหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตุ ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถท าประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 คา่บรกิารน า้ด ืม่ทา่นละ 2 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน (สายการบนิ Scoot อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กนิ 20 

กก.) 

× คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่,  2,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(ไมม่เีตยีง

เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย

เพิม่ 

26 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65 
หยดุยาวปีใหม ่

75,999.- 75,999.- 71,999.- 69,999 15,000.- 



× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่ตรวจ RT PCR  

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย(ถา้ม)ี 

 

→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารช าระเงนิ: 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม และมวีคัซนีพาสปอรต์แลว้เทา่น ัน้ 

ประเทศเยอรมน ีไมร่บัรองการฉดีวคัซนียีห่อ้ SINOVAC 

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

 มดัจ าทา่นละ 25,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมง หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจ านวน 50,999 บาท ช าระภายในวนัที ่26 พ.ย. 2564  

 กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน 

 หากไมช่ าระคา่มดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากไมช่ าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายในวันที ่26 พ.ย. 2564 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจองของ

ทา่นและคนืเงนิจ านวน 13,000 บาท โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอ

คนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ

สทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจิน าเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึก าหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่26 พฤศจกิายน 2564  คนืเงนิจ านวน 13,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่27 พฤศจกิายน – 11 ธันวาคม 2564  คนืเงนิจ านวน 41,999 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจ าบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจ าโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็น 



- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่12 ธนัวาคม 2564จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15
ทา่น ตามทีก่ าหนด   

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ และมคี่าใชจ้่ายโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ให ้
ทราบ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอื
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า
ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม
โปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมท่ าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การน าสิง่ของมคี่าทีซ่ ือ้จากต่างประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บังคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน์ีย่ ์จ ากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสู่จุดหมายปลายทางตามรายการทัวร์เท่านั้น ไม่ไดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบต่อการยกเลกิ เปลี่ยนแปลง หรือ

ขอ้จ ากัดในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหว่างเดนิทาง บรษัิทรถไฟ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  



 


